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AEB anno 2018
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Dat betekent optimaal benutten van huidige assets…….maar ook stappen zetten op weg naar een circulaire economie.

AEB lost al bijna 100 jaar afvalvraagstukken op voor Amsterdam. Sinds 2014 als verzelfstandigd bedrijf.

Missie AEB:

Voor een schone 
samenleving nu 
en in de toekomst lost 
AEB blijvend 
afvalvraagstukken op. 

Gemeenteraad Amsterdam 
2013: 

Het Amsterdamse AEB is in 
2030 het meest duurzame afval-
en grondstoffenbedrijf ter 
wereld. Deze ambitie neemt de 
aandeelhouder mede als 
richtsnoer in haar optreden.

Door de HRC en AEC leveren we nu al:

De komende jaren komt daarbij:
Meer warmtelevering, stoomlevering, bodemassen opwerken, 
meer metalen terugwinnen, CO2 afvangen en leveren, kennis 
en ervaring internationaal vermarkten

De komende jaren:
Scheiden en sorteren we meer afval, werken we meer grondstoffen op, bouwen we 
ervaring op in circulaire diensten en adviseren we op het gebied van 
grondstoffenmanagement



1st Generation 1917-1969 2nd AVI Noord : 1969 -1993

3rd AVI West： 1993 – present 4th WFPP  2007 – present

100 Jaar ervaring Energie uit Afval



AEB in 2017: karakteristieken
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Klanten
- 0,6 milj. ton bedrijfsafval p/jaar
- 0,4 milj. ton huishoudelijk afval p/j
- 0,4 milj. ton buitenlands afval p/j
- 0,1 milj ton RWZI slib

Activiteiten
• Afvalenergiecentrale (AEC) uit 1993
• Hoogrendementcentrale (HRC) uit 2007
• Inzameling en hergebruik

- Depot Bijzonder Afval
- Regionaal Sorteer Centrum
- Afvalpunten

• Westpoortwarmte (50% deelneming met Nuon)

Productie
• 1 miljoen MWh elektriciteit  (~ 300.000 huishoudens, 

54% is groen (biomassa), HRC E-efficiency > 30%)
• Ca 80% van duurzame  energie productie in 

Amsterdam
• 1 miljoen GJ warmte (> 30.000 hh)
• Herbruikbare grondstoffen (> 200 kton)
• Bodemas als fundatiemateriaal voor wegen (300 kton)



Ambitie: AEB is in transitie naar een grondstoffenbedrijf
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AEB is partner in de circulaire economie 
door afval op economisch 
verantwoorde wijze te verwerken tot 
grondstoffen:

1. Wij maken van afval grondstoffen die 
opnieuw een nuttige toepassing 
vinden in onze economie. Hierbij 
streven wij naar het creëren van 
hoogwaardige grondstoffen 

2. Wij dragen bij aan een duurzame 
energie voorziening, doordat wij 
helpen CO2 te vermijden en 
hernieuwbare energie te creëren

3. Wij werken verantwoord, zowel voor 
onze aandeelhouders en onze 
werknemers als de maatschappij

Afvalbedrijf

Doel: oplossen van 
het afvalprobleem 
Amsterdam

Doel: met het beste 
rendement energie 
opwekken uit afval

Energiebedrijf

AEB in transitie 
“Van afval maken wij grondstoffen”

naar

naar Grondstoffen-
bedrijf

1917
1ste generatie 
AEC*

1969 
2de generatie 
AEC

1993 
3de generatie 
AEC

2007 
HRC**

Doel: maximale 
hoogwaardige grondstof-
terugwinning uit afval

*AEC= afval energie centrale
**HRC = hoge rendement centrale

20252018 
In gebruik name 
grondstofproductie 
assets



Ambitie: AEB in 2025 - actief op 5 deelgebieden
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Energie uit afval
• Stoomproductie
• CO2 afvang
• Toename warmtelevering

Opwerking biomassa
• Groengas installatie (GGI)
• Drogen organisch 

materiaal
• Biofuels uit biomassa
• Bio aromaten

Recycling & sociale werkgelegenheid
• Elektronisch afval
• Textiel sortering
• Spuitbussen verwerking

Grondstoffenterugwinning
• Huishoudelijk afval scheiding (SI)
• Opwerken kunststoffen
• Luierverwerking
• Oud papier karton opwerken (OPK)

Productie bouwmaterialen
• Mineralen opwerkinstallatie (MOI)
• Vrij toepasbare bodemassen opwerken
• Ferro opwerking
• Non-ferro opwerking

* Dit betreft een indicatief overzicht van een aantal belangrijke projecten. Dit is geen uitputtende lijst. 



AEB ziet CO2 als een waardevolle grondstof
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• Vandaag: Tuinbouw

• Morgen: Carbonisatie (vastleggen CO2 in producten)

• Overmorgen: Grondstof voor chemische industrie



CO2 vraag en aanbod: AEB gunstig gesitueerd

CO2-levering:
AEB Amsterdam 1200 – 1400 kton

CO2-vraag:
Inschatting OCAP extra vraag rond 
400 kton



Locatie en technologie
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CO2

plant



Wat is er nodig….

• Draagvlak - samenwerking

• Financiële ondersteuning (CAPEX)

• Vergunningen en besluitvorming

• Engineering 

• Start up afvang in 2021
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Dank voor uw aandacht!


